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SINTAC SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA AVIAÇÃO CIVIL 
 

 

Greve na Portway 

CHEGA!! 
 

O SINTAC vem informar os seus associados e trabalhadores da PORTWAY, que após todos os 
desenvolvimentos das últimas semanas em que a empresa tem vindo a tomar decisões unilaterais 
constantes, através da nova Direção de Recursos Humanos, ao enviar NI quase todos os dias aos 
trabalhadores e emails ao SINTAC com alterações a cláusulas do A.E publicado, tais como a 
clausula 39º,  e clausula 78º ao querer pagar o subsidio de refeição em cartão sem dar 
possibilidade de escolha aos trabalhadores.  Pelo fim de vários apoios sociais e o não cumprimento 
na evolução de carreira dos trabalhadores que tinham direito já em novembro, como de resto 
todos podem comprovar que está escrito nas atas finais de 2016 e publicadas nos Boletins de 
Trabalho e Emprego Nº 32 agosto de 2016 e de agosto de 2017.   
 
Tudo isto porque o SINTAC, legitimamente e respeitando a lei, não aceitou uma revisão em agosto 
2019 de um novo A.E. (mais penoso para todos) sabendo por outro lado que os trabalhadores em 
novembro passado viram aumentada a sua remuneração em várias cláusulas de expressão 
pecuniária. 
 
A Empresa para poder aumentar os seus lucros e prémios aos seus administradores vem agora 
querer baixar os custos com os seus trabalhadores, que deveriam ser o seu bem mais precioso e 
dar o devido reconhecimento e respeito por estes últimos 3 anos, (período de congelamento de 
carreiras e cláusulas de expressão pecuniária) pois são eles que contribuem arduamente para o 
crescimento da Empresa. 
 
Posto isto e como a Empresa não altera as suas decisões, nem dá sinais positivos, resta assim ao 
SINTAC avançar com pré-aviso de greve na empresa PORTWAY para os próximos dias 27,28 e 29 
de dezembro de 2019. 
Caberá agora aos trabalhadores decidirem se querem um futuro com Direitos, Carreiras e lutarem 
pelos mesmos ou ficarem impávidos e serenos a assistir à perda de todos os direitos que tiveram 
ao longo de quase 20 anos. 
 
O SINTAC vem ainda informar todos os seus associados e trabalhadores que não embarquem em 
boatos, ilusões ou teorias da conspiração e se informem perante os seus representantes delegados 
e dirigentes, antes de se precipitarem em conclusões sobre todas as matérias. 
 

A PORTWAY tem um Acordo de Empresa em vigor e estamos dispostos a renegociá-lo, mas 

para melhores condições, não para piores. 
 

A Direção 

NO SINTAC, PELA VERDADEIRA DEFESA DOS TRABALHADORES. 

COMUNICADO PORTWAY                                                                   10/12/2019                       
2627-12-2016 
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